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تحليل

اسب اصيل امريكايي برنده دربي كنتاكي شد

سامانسعادت

چرا فيفا به پروژههاي فوتبالي عربستان عالقه دارد؟

شمشيرعربستاندر پيكرجامجهاني
سايمونكوپر
ترجمه :فاطمه رضازاده
س��عوديها قصد دارند با اعمال زور خودش��ان را وارد
تورنمنت  2022كنند و ميلياردها دالر براي هزينه در
فوتبال در اختيار دارند.
عربستان سعودي به تازگي  37نفر را گردن زده است.
اين كشور ،مداخله نظامي در يمن را رهبري ميكند
كه باعث بدترين بحران انس��اني در جهان شده است.
همچنين مسوول محاصره اقتصادي ناكارآمد نسبت
به همس��ايه كوچك منف��ورش ،قطر اس��ت .رژيم به
دس��تگيري فعاالن حقوق زنان ادامه ميدهد ،بعضي
از اين فعاالن شكنجه شدند .به نظر ميرسد ،پادشاهي
همه اين كاره��ا را انجام ميدهد كه م��ردم تكه تكه
كردن جمال خاشقجي خبرنگار در اكتبر گذشته را به
فراموشيبسپرند.
با اين حال ،حاال عربستان س��عودي اميدوار است كه
به طور مشترك ميزبان بزرگترين جشن دنيا باشد.
تقريبا بعد از يك دهه پس از تاجگذاري قطر به عنوان
ميزبانجامجهاني 2022پادشاهيعربستاندردقيقه
 90تصميم گرفته از طريق فوتبال اعتبار جهاني كسب
كند.سعوديهاميخواهندباكمكقدرتفوتبال،فيفا،
با اعمال زور وارد ميزباني  2022ش��وند و چند بازي را
برگزاركنند.حداقلميخواهندقطررامجبوركنندكه
مهماني را با ساير كشورهاي خليج فارس شريك شود.
چيزي ك��ه ورق را برميگرداند ،چيزي كه جاهطلبي
سعوديها را معتبر ميكند ،اين است كه دوستشان،
رييس فيفا جياني اينفانتينو ،قصد دارد تعداد تيمهاي
جام جهان��ي را از  32تي��م به  48تي��م افزايش دهد.

مطالعات امكانسنجي نشان ميدهد كه اين تغيير به
حداقل دو ورزشگاه در كشوري ديگر نياز دارد.
فيفا و قطر حاال روي طرح پيشنهادي براي گسترش
جام جهاني كار ميكنند .قرار است اين طرح در مجمع
بعديفيفادرپاريسدر 5ژوئنمطرحشود،دوسالبعد
از آغاز محاصره قطر به رهبري سعودي( .فيفا همچنين
انتقال مقرش از زوريخ به پاريس را بررسي ميكند كه
موضوع متفاوتي است ).تخمين زده شده كه بازيهاي
اضافهش��ده  400ميليون دالر درآمد ايجاد ميكند.
روساي بيش از  200فدراسيون ملي فوتبال هميشه
پول بيش��تر و نقش بيش��تر در جام جهاني را انتخاب
ميكنند بنابراين اگر فرصت راي داش��ته باشند ،اين
پيشنهاد تصويب ميش��ود .قطر از اين اتفاق خوشش
نخواهد آمد اما نميخواه��د كه فيفا را ناراحت كند يا
به عنوان كشوري ديده شود كه سد راه رسيدن به اين
هدف است.
آن وقت س��وال اين اس��ت ك��ه كدام كش��ور يا كدام
كشورها در خليج فارس ميزبان مشترك باشند؟ فيفا
ميخواهد كه اين موضوع تا تابستان حل و فصل شود.
تنهاگزينههايموردپسندقطر،عمانوكويتهستند،
كشورهايي كه در اعمال محاصره شركت نكردند .به هر
ن كشورها درخواست كرد .اما عمان
حال ،فيفا اول از آ 
گفت كه آماده نيس��ت و كويت هم چندان اشتياقي
به اين كار نش��ان نميدهد .مطالعات امكانس��نجي
فيفا (مش��اهده شده توسط آسوش��يتدپرس) نشان
ميدهد«:به خاطر وضعي��ت ژئوپليتيك در منطقه و
محاصره اقتصادي كه بحرين ،مصر ،عربستان سعودي
و امارت متحده عربي بر كشور قطر تحميل كردند براي
شركت اين كشورها در ترتيب يك ميزباني مشترك

تورنمنت با قطر نياز اس��ت كه اين محاصره برداشته
شود» .اين حرفها راه معامله را باز ميكنند :سعوديها
قبول ميكنند كه محاصره را بردارند (محاصرهاي كه
به قطر آس��يب چنداني وارد نكرده است) و در عوض
آنها(و احتماال س��اير همس��ايگان) در برگزاري جام
جهاني شريك ميشوند .بنابراين اينفانتينو ميتواند
به افتخار برقراري صلح در خليج فارس دست پيدا كند
و درباره گرفتن جايزه صلح نوبل خيالپردازي كند .او
از جام جهاني به عنوان برنامه فريبندهاش براي ليبرال
كردن عربس��تان س��عودي از طريق فوتبال استفاده
ميكند .اما هدف اصل��ياش راضي كردن بزرگترين
سرمايهگذارانش است .منبع پيش��نهاد  25ميليارد
دالريسالقبل،پيشنهاديكهشركتخوشهايژاپني
ت بينالمللي
به نام س��افتبنك ارايه داد تا دو تورنمن 
جديد،جامباشگاههايجهانوجامجهانيباشكليتازه
ايجاد شود ،پول سعوديها و اماراتيها بود.
اين برنامه تا به امروز متوقف شده است اما اينفانتينو به
درستي مبلغ  25ميليارد دالر را تا به امروز «بيشترين
سرمايهگذاري كه فوتبال به خود ديده» ناميده است.
براي مقايس��ه ،درآمد فيفا از آخرين جام جهاني(تنها
منبع درآمد مطمئنش)  5/4ميليارد دالر بود .تعجبي
ندارد كه اينفانتينو با محمد بن سلمان ،شاهزاده جوان
س��عودي صميمي ش��ده اس��ت .آن دو مانند برادر با
والديمير پوتين در بازي افتتاحيه جام جهاني روسيه
نشستند و بن سلمان به باخت  5-0عربستان سعودي
به ميزبان با ناراحتي خنديد.
حاال قطر با نارضايتي با فيفا درباره چگونگي گسترش
ج��ام جهاني در حال مذاكره اس��ت .بعد از  10س��ال
برنامهريزي براي تورنمنت ،تحمل انتقادات ش��ديد

نسبت به استانداردهاي ضعيف كارگري و بنا به گفته
برخي فس��اد در پيش��نهاد اوليه ،اجبار به گنجاندن
س��عوديها و اماراتيها به عنوان شركاي تازه به قطر
احساسشكستالقاميكند.گرچهممكناستبرنامه
عربستان سعودي شكس��ت بخورد .جيمز دورسي از
مدرس��ه مطالعات بينالمللي و موسس��ه خاورميانه
راجاراتنام س��نگاپور عقيده دارد كه قطر ميتواند در
اصرارش بر قرارداد موجودش با فيفا براي يك تورنمنت
 32تيمي موفق باش��د .اما اگر سعوديها واقعا در جام
جهاني شريك شوند با توجه به اينكه استاد ارتباطات
عمومي بينالمللي نيستند ،ممكن است با موشكافي
روزانه جهاني شوكه شوند .فيفا فعاالنه براي گفتوگو
درباره گس��ترش تورنمنت با فعاالن حقوق بش��ر در
تماس است.
گرچه ،چند لكه سياه روي شخصيت عربستان تفاوت
چندانيايجادنميكند.موضوعخاشقجيبهمحمدبن
س��لمان ياد داد كه ميتواند هر كاري كه دوست دارد،
انجام دهد .ش��ايد اول كمي ناراحتي و خجالت وجود
داشته باشد اما اتاقهاي طبقات تجاري رياض به زودي
پر ميش��ود از غربيهايي كه به دنبال فرصت معامله
هستند .جان فلينت ،مديرعامل اجرايي اچاسبيسي
ماه گذش��ته در كنفرانس رياض گفت«:باعث افتخار
است كه به عربستان سعودي برگشتيم» .بعد از قتل
خاش��قجي نيز كنفرانس مش��ابهي را به راه انداخت.
اعطاي ميزباني مشترك به عربستان سعودي بيانيه
نهايي در مورد دنياي امروز را مش��خص ميكند .پيام
اين اس��ت :هر چقدر كه دوس��ت داري بيرحم باش.
قدرتها ديگر حتي وانمود نميكنند كه به اين مساله
اهميتميدهند.

145امين دوره مسابقات اسبس��واري كنتاكي موسوم
ب��ه «درب��ي كنتاكي» در ميان ش��وي جال��ب كالههاي
عجي��ب و غريب برگزار ش��د .اين مس��ابقه قديميترين
رقابت اسبسواري است كه از سال  1875تاكنون برگزار
ميش��ود .اين رقابت در حاشيه يك فس��تيوال بزرگ در
ايالت كنتاكي اياالتمتحده كه از تاري��خ اول ماه مهآغاز
ميش��ود روي ميدهد و در آن بهترين اسبسواران دنيا
به همراه اصيلترين اسبهاي جهان به رقابت با يكديگر
ميپردازند .از اواسط دهه  60ميالدي حضور تماشاگران
با كالههاي عجي��ب و غريب رنگ و لع��اب خاصي به اين
مسابقهورزشيدادهوحاالدركناركورستماشايياسبها،
تماش��اگران زيادي براي ديد زدن كالهها خودش��ان را به
ت امسال ،لوييز سائز با اسب
كنتاكي ميرس��انند .در رقاب 
 Maximum Securityتوانس��ت به عن��وان نفر اول
از خ��ط پايان عبور كن��د و بعد از او فالوين پرات با اس��ب
 Country Houseبود كه جايگاه دوم را به دست آورد.
اما داوران مسابقه به خاطر خطا ،سائز و اسبش را به جايگاه
هفدهم فرس��تادند و به اين ترتيب پرات موفق شد دربي
كنتاكي را با پيروزي به پايان برساند و گلهاي رز را به خانه
ببرد.يكيازرسومدربيكنتاكياهدايگلهايرزبهنفراول
مسابقه است .البته پرات از پيروزي در چنين رقابت مهمي
تنهاصاحبچندشاخهگلرزنشد؛اوموفقشدجايزهيك
ميليونوهشتصدوشصتهزاردالريرانيزبرايصاحبان
اسبش به ارمغان بياورد .اسبي كه متعلق به چند خانواده
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نگراني بانوان كشتيگير از آينده اين رشته

اميدوار به حمايت رييس جديد

اين روزها كه اهالي كش��تي درگير حاشيههاي انتخابات
رياستفدراسيونهستندوهمينموضوعاسباببسيارياز
نگرانيهاوناراحتيهابرايخانوادهاينورزششده،مجموعه
فدراسيونبهدورازهياهوهاوجنجالهابرنامههايداخلي
خودراپيگيريميكندكهدرآخرينآنرقابتهايكشتي
آليشقهرمانيكشوردربخشبانوانرابرگزاركرد.مسابقات
فوق با استقبال خوب و حضور ۲۱استان و در قالب ۲۲تيم
برگزارشدتامعلومشودكهاينرشتهجايگاهخوددرورزش
كشور را پيدا كرده اس��ت .نفرات اول تا سوم اين رقابتها
به اردوي تيم ملي دعوت شدند .تيم ملي آليش بانوان كه
پيش از اين به دليل مش��كالت اقتصادي فدراسيون با لغو
سفروحضوردرمسابقاتبينالملليمواجهشدهبود،طبق
تقويماتحاديهجهانيبايدخودرامهيايحضوردرمسابقات
قهرمانيآسيادرچين-كهمردادماهبرگزارميشود-كندو
پس از آن در شهريور ماه آماده شركت در مسابقات جهاني
تركيهشود.البتهاينمسابقاتدرحاليدنبالشدكهبانوان
اين رش��ته نگرانيهايي بابت آينده اين ورزش -كه با روي
كار آمدن رييس جديد تكليف كش��تي زنان چه خواهد

عليرضا جهانبخش پلههاي ترقي و موفقيت را يكي پس از
ديگري طي كرد .از رشت راهي اروپا شد و در تيمهاي هلند
پيش��رفت كرد .بعد به يكي از تيمهاي قديمي ارديويسه
رسيد و در اين تيم شاهكارش را رقم زد .عليرضا در آلكمار
با  21گل زده عنوان آقاي گلي ليگي را به دس��ت آورد كه
ستارههايشهميشهزيرذرهبينبزرگترينتيمهاياروپا
قرار دارند .جهانبخش بعد از درخش��ش در هلند و كسب
عنواندومينبازيكنبرترفصلباپيشنهاداتيعاليازسوي
ليگهايمعتبرترمواجهودرنهايتراهيليگجزيرهشد.

فصلنااميدكنندهعليرضا

برايتونمقصدعليرضادرفوتبالانگليسبودكهحاضرشد
بيشترين هزينه تاريخ باشگاه را براي بازيكن ايراني انجام
دهد.مديرانتيمتازهليگبرتريشدهبرايتون 17ميليون
پوندمعادل19ميليوندالربابتآقايگلليگهلندهزينه
كردند تا وينگر خوشتيپ ايراني لباس آبي و سفيد شهر
بندريبرايتونرابرتنكند.

روزهاياول،اسمجهانبخشكهدرانگليسيشكلعجيب
وغريبيبهخودشميگيردسوژهرسانههاوكاربرانفضاي
مجازي در ليگ برتر بود ،اما هرچه ليگ بيشتر ادامه پيدا
كرد ،ش��وخيها با اس��م بازيكن ايراني به سمت نقد فني
او چرخيد .جهانبخ��ش آنطور ك��ه از او انتظار ميرفت
عملكرد مثبتي از خودش نش��ان نميداد و از همه مهمتر

توزيع  ۱۱۷ميليون ليتر سوخت بين بهرهبرداران بخش كشاورزي كردستان

در س�ال  ۹۷بي�ش از  ۱۱۷ميلي�ون ليت�ر س�وخت بين
بهرهبرداران بخش كش�اورزي اس�تان كردستان توزيع
ش�ده اس�ت .به گزارش آوات ب�ه نق�ل از روابط عمومي
شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه كردستان،
مدير منطقه با بي�ان اين مطلب گفت :اس�تمرار و رونق
بخش�يدن به چرخه فعاليتهاي صنعتي ،كش�اورزي،
توليدي و حمل و نقل اس�تان از اه�داف و برنامههاي اين
شركت بوده كه خوشبختانه با تعامل ،همكاري و ارتباط
مطلوب با ساير ادارات استان درخصوص خدمات مرتبط
با تامين ،نگهداشت و توزيع فرآوردههاي نفتي در استان
توانستهايم خدماتمطلوبيبهشهروندانارايه دهيم.
فريدون ياس�مي كه در دي�دار با نماين�ده وليفقيه در
استان سخن ميگفت ،اظهار كرد :باتوجه به محدوديت
جغرافياييوشرايطويژهاستاندرسال ۹۷درقالبكمك
به معيشت مرزنشينان ميزان ۲۲ميليون ليتر نفتگاز به
اقليم كردستان عراق ارسال ش�د كه سود حاصل از اين
ميران فروش به مبل�غ  ۱۷۳ميليارد و  ۴۳۷ميليون ريال
به حس�اب بيستوهش�ت هزار خانوار در نواحي مرزي
استان واريز شد .ياسمي در ادامه از تامين و ارسال بيش
از ۱۴۰ميليون ليتر نفتگاز جهت نيروگاه سيكل تركيبي
س�نندج اش�اره كرد و گفت :تامين پايدار س�وخت اين
نيروگاه بهويژه در زمس�تان سال گذش�ته كه با تالش و
زحمات كاركنان و رانندگان نفتك�ش صورت پذيرفت،
نقش بسزايي در تامين برق استان داشت .مدير شركت
مليپخشفرآوردههاينفتيمنطقهكردستانبهاستفاده
از خدمات الكترونيك در جهت ارايه خدمات مطلوب به
شهروندان و تحقق حقوق شهروندي اشاره كرد و افزود:
اجراي طرح الكترونيكي توزيع نفت س�فيد خانوارهاي
استان ،ايجاد زيرساختهاي توزيع الكترونيكي نفتگاز
بخش كشاورزي ،استفاده از سيستمهاي نرمافزاري در

كنترل عرضه س�وخت در مرزهاي خروجي اس�تان و...
ازجملهايناقداماتاست.سپس حجتاالسالم حسيني
شاهرودينيزبابيانشرايطجغرافياييواقتصادياستان
خدمات و اقدامات شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي
اس�تان را الزمه تحرك و پويايي چرخه اقتصادي استان
برشمرد و افزود :باتوجه به نامگذاري سال جديد از سوي
مقاممعظمرهبريوتوجهجديايشانبهبحثتوليدبايد
خدمترس�اني به مردم و تامين الزمههاي ايجاد فضاي
كسب و كار را شناسايي و زيرساختهاي الزم جهت اين
امر نيز مهيا شود كه فعاليت و خدمات شركت ملي پخش
در زمينه تامين و توزيع مطلوب فرآوردههاي نفتي نقش
بسزايي در اين زمينه خواهد داشت.
كاهش۲۴درصديمصرفنفتسفيددراستانكردستان
مدير ش�ركت ملي پخ�ش فرآوردههاي نفت�ي منطقه
كردس�تان همچني�ن از كاه�ش ۲۴درص�دي مصرف
نفت س�فيد در اس�تان كردس�تان در س�ال  ۹۷نسبت
ب�ه س�ال  ۹۶خب�ر داد .فري�دون ياس�مي ب�ا اش�اره
ب�ه اينك�ه در اي�ن مدت مي�زان مص�رف نفت س�فيد
 ۶۹ميلي�ون و  600هزار ليتر بوده اس�ت ،اف�زود :اجراي

طرح بازنگري توزيع كاالبرگ نفت س�فيد ،اجراي طرح
الكترونيكي توزيع نفت س�فيد ،گازكش�ي روستاهاي
اس�تان ،ثبتنام خانوارها در س�ايت تجارت آس�ان و...
از دالي�ل كاهش ۲۴درص�دي مصرف نفت س�فيد بوده
است .مديرشركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه
كردستان اظهار كرد :با تعامل و همكاري كاركنان پخش
منطقه كردستان و ارتباط مطلوب با ساير ادارات استان
درخصوصفعاليتهاوخدماتمرتبطباتامين،نگهداشت
و توزيع فرآوردههاي نفتي در استان توانستهايم خدمات
مطلوبي به ش�هروندان اراي�ه داده و اقدام�ات مطلوبي
درراستاياقتصادمقاومتيانجامدهيم.
فريدون ياسمي با بيان گستردگي فعاليتها در استان،
وجود بيش از  ۲۳۰كيلومتر مرز مشترك با كشور عراق
و اعمال نظارتها و كنترلهاي ش�بانهروزي و ارتباط
مستقيم با مردم ،تامين و توزيع مطلوب فرآوردههاي
نفتي را از اهم وظايف پخش منطقه كردستان عنوان و
نقش و عملكرد شركت در استمرار و رونق بخشيدن به
چرخه فعاليت صنايع ،كشاورزي ،حمل و نقل و مصارف
گرمايشي را چش�مگير بيان كرد .وي سپس از مصرف
بيش از  ۲۶ميليون ليتر بنزين و  ۹ميليون مكعب CNG
در تعطيالت نوروز  ۹۸در اس�تان خبر داد و افزود۷۰ :
باب جايگاه عرضه فرآوردههاي نفتي و  ۵۲باب جايگاه
 CNGدر سطح استان در اين ايام فعال و به شهروندان
و مس�افران نوروزي خدمات ارايه دادند .مدير شركت
ملي پخ�ش فرآوردهه�اي نفت�ي منطقه كردس�تان
با اش�اره به نامگذاري س�ال  ۹۸از س�وي مقام معظم
رهبري به عن�وان رونق تولي�د از آمادگ�ي كامل اين
ش�ركت جه�ت تامي�ن و توزي�ع س�وخت موردنياز
بخشهاي مختلف توليدي ،كشاورزي ،حملو نقل و...
استان خبر داد.

شد -داشته و خواهان اين هستند كه بدانند ،رييس جديد
فدراسيون چه واكنشي به كشتي بانوان و برنامههاي اين
رشتهخواهدداشت،آياازاينورزشحمايتميكند،توجه
الزم را بدان نداشته يا اصال آن را منحل خواهد كرد؟ مريم
منظمي،نايبرييسكشتيبانواندرايندربارهگفتهاست:
در حال حاضر كشتي نياز به ثبات و آرامش دارد ،اميدوارم
فرديسكانهدايتكشتيرادردستگيردكهشايستگي
ولياقتداشتهباشد.بانواننيزجزييازايندغدغههستند،
درستكهكشتيبانوانالمپيكينيستامااينبانوانعنوان
نايب قهرماني جهان را در كارنامه دارند و نيازمند نگاه ويژه
هستند،چراكهبانوانكشتيگيرديگرجزييازفدراسيون
هستند و توانايي ديده شدن در جوامع بينالمللي را دارند.
در گذش��ته روسها بيان ميكردند شما با نيمي از جامعه
مشكلداريد(منظوركشتيبانوان)اماحالباپيگيريفراوان
كشتيكالسيكبانوانراراهاندازيكرديم،سعيميكنيم
با قدرت پيش رويم .بعيد ميدانم كسي كه سكان هدايت
كشتيرادردستبگيرد،بخواهدگامهايبزرگوسختيرا
كهبرداشتهايم،ناديدهبگيرد.

گزارش3-

نقد
نميتوانس��ت براي تيمش گلزني كن��د .بعد مصدوميت
از راه رسيد و در حس��استرين برهه فصل جام ملتهاي
آسيا آغاز ش��د .جهانبخش و تيم ملي دو ناكام بزرگ جام
ملتهاياماراتبودنداماعليرضااميدداشتبابازگشتبه
ليگجزيرهروزهايبهتريراپيگيريكند.كريسهيوتون
كه زير بار فشار رسانهها به خاطر عدم توانايي در استفاده از
بازيكنگرانقيمتتيمشقرارگرفتهبود،سعيكردفرصت
بازيهايبيشتريبهجهانبخشبدهدتااوخودرابافوتبال
سختليگجزيرههماهنگكند،اماجزيكشوتراهدور
كه به تيرك دروازه هادرسفيلد خورد ،هيچ عملكرد قابل
تقديري از بازيكن ايراني تيمش نديد .برخي نوشتند كه
هيوتون بلد نيست از جهانبخش بازي بگيرد و برخي ديگر
تواناييهايفنيعليرضارازيرسوالبردند.
قبلازديداربرايتونباآرسنال،ديداريكيماندهبهآخرتيمدر
ليگ،باشكستكارديفمقابلپاالس،بزرگترينماموريت
مرغاندرياييكههمانماندندرليگجزيرهبود،اصطالحا
دان ش��د .بازيكنان برايتون با خيال آسودهتري در امارات
مقابلآرسنالصفآراييكردندوجهانبخشنيزازابتدادر
تركيبتيمشبهميدانرفت.دقيقه9بازيجهانبخشبراي
تصاحب توپ با مونرئال در محوطه جريمه برايتون درگير
شدوبازيكنآرسناليخودشرارويزمينانداختتافصل
كابوسوار عليرضا با تقديم يك پنالتي به آرسنال تكميل
شود .هر چند تصاوير تلويزيوني نش��ان داد كه داور در اين
صحنهاشتباهكردهاستامابارروانياشتباه،مثلتمامفصل،
روي شانههاي عليرضا سنگيني كرد تا باالخره هيوتون در
بيندونيمهگرانقيمتترينبازيكنتيمشرانيمكتنشين
كند.عليرضابابدشانسيمقابلآرسنالفصلبدشراتقريبا
به اتمام رس��اند .آخرين ديدار برايتون در ليگ برتر مقابل
منچسترسيتيخواهدبودكهبرايقهرمانيدندانتيزكرده
است و بعيد نيست در اين راه برايتون را بدجور قرباني كند.
معلومنيستعليرضادرآخرينديدارتيمشفيكسخواهد
بود يا فرصت بازي پيدا خواهد كرد يا نه؛ اما آنچه مشخص
استناكامييكيازبزرگتريناميدواريهايفوتبالدوستان
ايراني در ليگ جزيره اس��ت .حال بايد تا ابتداي فصل بعد
منتظرماندواميدواربودكهعليرضابتواندخيليزودبهفرم
ايدهآل خودش بازگردد و انگليسيها را نيز مثل هلنديها
عاشقخودشكند.

ثروتمنددراياالتمتحدهاستوتاكنونبيشازدوميليون
دالر جايزه در رقابتهاي گوناگون به دس��ت آورده است؛
جوايزيكهالبتهبينچابكسوار،مربيتمريندهندهاسب
وصاحبانتقسيمميشود.مربيتمريندهندهاسبپيروز
دربي كنتاكي ويليام موت  66ساله است .اين اولينبار در
عمرورزشيفالوينوويليامبودكهاسبتحتهدايتشان
موفق به عبور از خط پاياني دربي كنتاكي به عنوان اس��ب
نخستشد CountryHouse .اسبمتولدسال2016
اس��ت كه اصليتي امريكايي دارد .او كه شانس چنداني در
ابتداي مسابقه براي اول ش��دن نداشت ،موفق شد اولين
ت آورد و به نوعي ياد و خاطره
مقام قهرمانياش را به دس�� 
 M I N D T H A T B I R Dر ا ز ن��د ه كن��د .
اس��بي ك��ه در س��ال  2009موف��ق ش��د ب��ا كمترين
ش��انس عن��وان قهرمان��ي درب��ي كنتاك��ي را
ب��ه دس��ت آورد .فيل��م « 50ب��ه ي��ك» ك��ه
نام��ش براس��اس مي��زان ش��انس برن��ده ش��دن
 MIND THAT BIRDانتخ��اب ش��ده بود ،در س��ال
 2014توسط جيم ويلسون براساس اتفاقات سال 2009
دربي كنتاكي ساخته ش��د و حاال بعيد نيست كه فيلمي
به واس��طه موفقيت جال��ب Country Houseنيز در
سالهايآيندهساختهشود.بعدازنفرنخسترقابتامسال،
 CodeofHonorباچابكسواريجانوالزكوئزتوانست
جايگاهدوموجايزه 660هزاردالريرابرندهشودTacitus.
با چابكسواري خوزه اورتيز كه برنده پيش مسابقه دربي
شده بود نيز جايگاه سوم را از آن خود كرد و مبلغ 300هزار
دالرجايزهبرايصاحباناسبشبهارمغانآورد.

آتاالنتا ،تيمي كه ديوانهوار ميتازد

عليكرباليي
هرچند جنگ قهرماني در س��ريآ س��الهاي سال است
ك��ه از جذابيت افتاده و از ابتداي فصل مش��خص اس��ت،
يوونتوس يك جام ديگ��ر را به گنجينه افتخاراتش اضافه
ميكند .حتي از ابتداي فصل مشخص است كه ناپولي به
عنوان نايبقهرماني ميرسد و اين باعث ميشود هيجان
باالي جدول كم شود .اما نبرد براي سهميه در اين سالها
از هميش��ه جذابتر بوده و مدعيان زيادي براي سهميه
ليگ قهرمانان س��ريآ تالش ميكنند .ب��ا توجه به افول
قدرتهاي كالس��يك ايتاليا در طول ساليان اخير ،ديگر
مانندقبلنميتوانازصعوداينتر،ميالن،رمياحتيالتزيو
بهليگقهرمانانمطمئنبود .اينفصلاماداستانسهميه
از هميشه متفاوتتر است .در حال حاضر تيم اينترميالن
همتقريباسهميهليگقهرمانانشراقطعيكردهاست.اما
رويكاغذپنجتيمبهدنبالتكسهميهباقيماندههستند.
تيمهاي آ.اس رم ،التزيو ،آثمي�لان ،تورينيو و آتاالنتا از
شانسكسبسهميهبرخوردارند.امانكتهعجيباينجاست
كهآتاالنتابا 62امتيازفاصلهاي 3امتيازيباتيمپنجمدارد
و سرنوش��ت حضور يا عدم حضور در ليگ قهرمانان سال
آيندهدردستانخودشاست .آتاالنتاتاچندهفتهپيشبه
عنوانتيمغولكشسريآشناختهميشدوشرايطيمانند
ولورهمپتون داشت .اما در چند هفته اخير اين قدر خوب

نتيجهگرفتهوتيمهايديگرازجملهآثميالناينقدربد
نتيجه گرفتند كه آتاالنتا موفق شد به رده چهارم جدول
برسد و حاال همه به احترام اين تيم كاله از سر برداشتهاند.
بررس��ي آمارهاي اين تيم نش��ان ميدهد كه آتاالنتا اين
فصل اگر كمي خوشش��انستر بود ،ميتوانست حتي در
كورس قهرماني هم قرار بگيرد .در آمار ميانگين شوت به
س��مت دروازه ،آتاالنتا بعد از ناپولي و باالتر از يوونتوس در
رده دوم است .آنها ميانگين س��يزده شوت در هر مسابقه
به سمت دروازه حريفان ميزنند .در آمار ميانگين دريبل
موفق در هر مسابقه ،آنها باالتر از تمام تيمهاي سريآ قرار
دارندودرهرمسابقهبهطورميانگين 10دريبلموفقثبت
ميكنند.همچنينبراساسنمراتمراجعمعتبرفوتبالي
مثل سوفا اسكو ،آتاالنتا سومين تيم خوب اين فصل ليگ
ايتاليابوده است .از ديگر آمارهايجالب اين تيم ،تعدادگل
زده است .آتاالنتاييها موفق شدهاند با 71گل زده بهترين
خطحملهاينفصلسريآراثبتكنند.همچنيندرآمار
خلق موقعيت مس��جل گل ،آتاالنتا باالتر از همه تيمهاي
ديگر س��ريآ با اختالف خيلي زياد در صدر قرار دارد .آنها
 104موقعيتمسجلگلزنيداشتهاندوتيمدومكهناپولي
باشد،تنها 89موقعيتمسجلداشته.البتهيكآمارمنفي
هموجودداردكهرتبهآتاالنتاباوجودآمارهايقبليراكمي
منطقيميكند.آنهااينفصل 60موقعيتمسجلگلزني
راازدستدادهاند،بيشازناپوليواينترميالن.

